ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ
19 вересня 2014 року

№ 887к

Про проведення атестації керівників
та педагогічних працівників навчальних
закладів та установ освіти міста Києва
у 2014 – 2015 навчальному році
Відповідно до ст. 54 Закону України «Про освіту» , ст. 27 Закону України
«Про загальну середню освіту», ст. 32 Закону України «Про дошкільну
освіту», ст. 25 Закону України «Про позашкільну освіту», ст. 45 Закону
України «Про професійно-технічну освіту», ст. 60 Закону України «Про вищу
освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня
2010 року № 930, із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України від 20 грудня 2011 року №1473, наказом
Міністерства освіти і науки України від 08 серпня 2013 року №1135, та з
метою запобігання формалізму, забезпечення повноти і об’єктивності в
оцінюванні роботи педагогічних працівників навчальних закладів та установ
освіти міста Києва
НАКАЗУЮ:
1.Начальникам управлінь освіти районних в місті Києві державних
адміністрацій, керівникам професійно-технічних та вищих навчальних
закладів І-ІІ рівнів акредитації, навчальних закладів комунальної власності
територіальної громади міста Києва, підпорядкованих Департаменту освіти і
науки, молоді та спорту, забезпечити проведення атестації педагогічних
працівників у 2014-2015 навчальному році.
2. Затвердити склад:
2.1. атестаційних комісій ІІІ рівня Департаменту освіти і науки, молоді та
спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації):
2.1.1. атестаційної комісії №1 з атестації директорів загальноосвітніх,
позашкільних і дошкільних навчальних закладів (додаток 1);

2.1.2. атестаційної комісії №2 з атестації осіб, які призначаються на
посади керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів
(додаток 2);
2.1.3. атестаційної комісії №3 з атестації керівних кадрів і педагогічних
працівників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, методистів
районних науково-методичних центрів, працівників психологічної служби,
педагогічних
працівників
навчальних
закладів,
підпорядкованих
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту (додаток 3);
2.1.4. атестаційної комісії №4 з атестації керівних кадрів і педагогічних
працівників професійно-технічних навчальних закладів (додаток 4);
2.2. експертної групи з вивчення досвіду роботи керівників вищих
навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації (додаток 5).
3. Начальникам управлінь освіти районних в місті Києві державних
адміністрацій, начальникові управління освіти професійної освіти
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) Кучинському М.С.,
експертній групі з вивчення досвіду роботи керівників вищих навчальних
закладів І-ІІ рівнів акредитації (Павленко О.П. ) подати до відповідних
атестаційних комісій ІІІ рівня Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації):
3.1. до 10 жовтня 2014 року:
- перспективний план атестації керівників навчальних закладів на період
2014-2017 років за вказаною формою в паперовому та електронному
варіантах (додаток 6) з урахуванням дати призначення на посаду керівника
навчального закладу, строків проведення атестації з предметів, які вони
викладають, строків проведення державної атестації навчальних закладів;
- списки керівників навчальних закладів, які атестуються у 2014-2015
навчальному році за вказаною формою в паперовому та електронному
варіантах (додаток 7).
3.2. до 01 березня 2015 року:
- атестаційні листи (2 примірники) та характеристики діяльності керівників
навчальних закладів у міжатестаційний період;
- завірені копії документів керівників навчальних закладів про освіту та
документів, що підтверджують підвищення кваліфікації;
3.3. за 10 днів до проведення атестації осіб, що призначаються на посади
директорів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів:
- характеристику діяльності педагогічного працівника;
- подання за вказаною формою (додаток 8);
- атестаційний лист (2 примірники).
4. Ректорові Київського університету імені Бориса Грінченка Огнев’юку В.О.
забезпечити:
4.1.
організаційно-методичний
супровід
атестації
працівників
психологічних служб;
4.2. погодження характеристик керівників районних науково-методичних
центрів, які атестуються у поточному навчальному році.

5. Головам атестаційних комісій управлінь освіти районних в місті Києві
державних адміністрації, професійно-технічних, вищих навчальних закладів
І-ІІ рівнів акредитації, навчальних закладів, підпорядкованих Департаменту
освіти і науки, молоді та спорту, подати до відповідних атестаційних комісій
ІІІ рівня Департаменту освіти і науки, молоді та спорту:
5.1. до 20 листопада 2014 року :
- копії наказів «Про проведення атестації педагогічних працівників у
2014-2015 навчальному році»;
- інформацію про педагогічних працівників, які атестуються у 2014-2015
навчальному році за формою (додаток 9) у паперовому та електронному
варіантах;
- графіки проведення засідань атестаційних комісій;
5.2. до 10 квітня 2015 року:
- клопотання атестаційних комісій І та ІІ рівнів щодо атестації педагогічних
працівників у паперовому та електронному варіантах;
- атестаційні листи (2 примірники) і характеристики діяльності педагогічних
працівників у міжатестаційний період;
- завірені копії документів про освіту, документів щодо підвищення
кваліфікації, проходження попередньої атестації та відповідний стаж роботи;
- документи щодо науково-методичної і науково-дослідної діяльності
педагогічних працівників, які претендують на присвоєння педагогічних звань
«викладач-методист»,
«вчитель-методист»,
«вихователь
методист»,
«практичний
психолог-методист»,
«педагог-організатор-методист»,
«керівник гуртка-методист» (витяг з рішення професійних об’єднань
викладачів професійно-технічних та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів
акредитації, витяг з протоколу вченої ради закладу післядипломної освіти,
інші документи).
6. Директорові Координаційного центру інформаційно-комунікаційних
технологій Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Сніжку М.В.
розмістити цей наказ на сайті Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації).
7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту

О. Фіданян

